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- наличие ресурсов, отвечающих потребностям устойчивого 
развития и создание возможностей для будущего предприятия. 

Учитывая стратегию перехода Украины на инновационный 
путь развития, ключевая роль в обеспечении устойчивого 
развития, достижении положительной динамики качественных и 
количественных изменений предприятия отводится именно 
повышению инновационного потенциала, который характеризует 
создание наукоемких технологий, обновление производственной 
базы, освоение выпуска качественно новых, инновационных 
товаров и услуг, использование нововведений, взаимодействие с 
научными организациями. Рассмотренные предпосылки 
позволяют выделить инновационный потенциал в качестве 
базисного фактора устойчивого развития предприятия. 
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Під економічною ефективністю інноваційної діяльності 

розуміється сукупність методів, інструментів впливу на 
досягнення позитивного результату від інноваційної діяльності, що 
виражається через взаємодоповнюючу єдність як прогресивних 
економічних результатів, так і задоволення потреб об’єктів 
зовнішніх і внутрішніх комунікацій підприємства.   

Для підвищення ефективності інновацій потрібна державна 
підтримка та законодавче забезпечення. Наукове забезпечення 
розвитку інноваційної діяльності є найважливішим і найбільш 
дієвим методом підвищення її ефективності [1]. 

Однією з найважливіших передумов ефективного 
господарювання під час запровадження інноваційної моделі 
розвитку економіки є інвестиційна політика, ощадливе 
використання коштів, планування обігу і прогноз прибутків. 
Перелічене належить до найважливіших важелів підвищення 
ефективності інноваційної діяльності і є, водночас, найбільш 
«вузьким місцем» агропромислового виробництва. 

Для активізації інноваційної діяльності потрібно створити на 
регіональному рівні моніторингову систему для відстеження 
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інноваційного потенціалу адміністративних територій та пошуку 
шляхів забезпечення сприятливого середовища для здійснення 
інноваційних процесів [2]. 

Оцінка ефективності інноваційних проектів ще не є запорукою 
успішної його реалізації на конкретному підприємстві. Будь-який 
інноваційний проект може назавжди залишитись лише вдалою 
альтернативою чинному перебігу бізнес-процесів. Але для того щоб 
збільшити науковий потенціал підприємства будь-якої форми 
власності і галузевої приналежності, слід вживати наступні заходи: 

- розширяти коло конструкторів і дослідників; 
- підвищувати серед дослідників і конструкторів частку 

висококваліфікованих працівників; 
- забезпечувати підтримку розвитку інновацій за рахунок 

бюджетного фінансування, які мають стратегічне значення для 
держави; 

- забезпечувати високоякісне стажування за кордоном 
наукового потенціалу країни (студентів, аспірантів, докторантів, 
дослідників, конструкторів тощо); 

- скорочувати за можливістю науково-виробничий цикл 
"інноваційна ідея - дослідний зразок - виробництво"; 

- прискорювати оновлення асортименту продукції на 
підприємстві; 

- поліпшувати умови лабораторних досліджень на 
підприємстві; 

- інтенсифікувати процеси оформлення патентів, заявок, 
ліцензій тощо; 

- забезпечувати надання державної фінансової підтримки, 
відповідних гарантій та проведення високоякісної експертизи 
результатів інноваційної діяльності [3]. 

Управління економічною ефективністю інноваційної діяльності 
підприємства є важливою складовою системи управління 
господарською діяльністю, забезпечуючи не лише ефективне 
використання ресурсів у короткостроковому періоді, а й 
довгостроковий стабільний розвиток та ріст суб’єкта 
господарювання. Системна та регулярна оцінка ефективності 
інноваційної діяльності сприяє завоюванню та утримання 
конкурентних переваг в умовах швидко змінюваного середовища. 
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У сучасних умовах підприємство, яке не розвивається, 

підприємство, яке не займається інноваціями – це не 
конкурентоспроможне підприємство, яке не зможе тривало і 
успішно існувати в умовах ринкової економіки. 

Інноваційний потенціал підприємства – це максимально 
можлива кількість ресурсів, які підприємство може залучити до 
сфери науково-технічного розвитку виробництва при заданому 
розмірі ресурсних обмежень і без скорочення розмірів кінцевого 
випуску продукції. Для оцінки інноваційного потенціалу 
підприємства необхідний комплексний і системний підхід до даної 
проблеми. 

Для оцінювання інноваційного потенціалу підприємства, 
необхідно досліджувати наступні його об'єкти: організаційно-
управлінська система підприємства, персонал, виробнича і 
науково-технічна база, ринкова активність, показники поточної 
фінансово-господарської діяльності. 

Існує два підходи до оцінки інноваційного потенціалу: 
1) детальний, при якому інноваційний потенціал оцінюється за 

системою показників з метою виявлення можливості здійснення 
конкретного проекту. Виробляється в основному на стадії 
обґрунтування інновації і підготовки проекту її реалізації і 
впровадження; 

2) діагностичний, що полягає в аналізі стану підприємств по 
ряду зовнішніх і внутрішніх параметрів, в основному експертними 
методами. 

Для комплексної оцінки рівня інноваційного потенціалу 
підприємства його поточний стан має бути проаналізовано за 
двома напрямками: 
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